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Legionowo wysoko

Po raz kolejny Legionowo zajęło wysoką pozycję w ogólnopolskim Ranking Najlepszych Samorządów,
organizowanym przez "Rzeczpospolitą" od 14 lat. W tegorocznej edycji miasto zajęło 4. pozycję wśród gmin
Mazowsza i bardzo wysoką, bo aż 8. na 857 gmin w swej kategorii na terenie Polski.
w tych obszarach zwiększa potencjał rozwojowy samorządów
i pozwala osiągnąć cel zrównoważonego rozwoju.

Staramy się w rankingu wyłonić i pokazać jako przykłady
do naśladowania te samorządy,
które najlepiej dbają o swój
zrównoważony rozwój – mówią
organizatorzy, dodając, że Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" sprawdza efektywność
działań samorządów na rzecz
trwałego rozwoju wspólnoty
w podstawowych obszarach:
trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości
społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie zasobami

W porównaniu z poprzednimi latami, kryteria oceny
w tegorocznym Rankigu Samorządów poszerzyły się. W edycji
2018 brano pod uwagę około 50
wskaźników. Większość z nich
pochodzi z publicznych źródeł
Informacji – takich jak dane
ze sprawozdań budżetowych
udostępnianych przez Ministerstwo Finansów (np. wartość

wydatków na ochronę środowiska, na transport, czy kulturę)
lub danych zbieranych przez
Główny Urząd Statystyczny.
W skład Kapituły wchodzą
m.in. Jerzy Buzek – Przewodniczący Kapituły, były premier RP,
Europoseł, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego,
Teresa Czerwińska – Minister
finansów oraz Jerzy Stępień
– Sędzia, prawnik, przewodniczył komisji samorządu terytorialnego senatu, były prezes
trybunału konstytucyjnego.
red.

Wyniki Wyborów na Prezydenta Miasta

Drodzy Mieszkańcy!

Szanowni Mieszkańcy,
serdecznie dziękuję za wszystkie Państwa
głosy. Wasze zaufanie jest dla mnie ogromnie
ważne i obiecuję, że w kadencji 2018-2023
będę pracował jeszcze ciężej i efektywniej
dla dobra nas wszystkich – naszej
Małej Ojczyzny.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim,
którzy oddali głos na mnie
i na kandydatów Stowarzyszenia
Porozumienie Samorządowe.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego
Nowego Roku, składamy Państwu, Waszym Bliskim i Gościom
zgromadzonym przy wigilijnym stole
najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz pomyślności.
Niech te najpiękniejsze w roku święta
upłyną w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
a w Waszych domach zapanują
miłość i pokój.
Niech zbliżający się Nowy Rok 2019
spełni wszystkie Państwa pragnienia, zamysły i oczekiwania,
przyniesie dobre zdrowie, siłę woli i zadowolenie.

Niech to będzie dobry i pomyślny rok!
Przewodniczący
Rady Miasta Legionowo

Ryszard Brański

WYNIKI:

Prezydent
Miasta Legionowo

Roman Smogorzewski

Nazwisko i Imiona 		
Liczba głosów % głosów
KALINOWSKI Andrzej Stanisław
5913		
23.41%
KIEŁBASIŃSKI Bogdan Kazimierz 4171		
16.51%
ŁYSZKOWSKI Andrzej Wojciech
835		
3.31%
SMOGORZEWSKI Roman		
14339		
56.77%

4, 5 | REMONTY DRÓG

8, 9 | ROZKŁADY DKM LEGIONOWO

Przebieg prac z remontów pięciu ulic.

Rozkłady jazdy DKM-ki od 10 grudnia br.

6 | PODSUMOWANIE MOK I PEC

10 | ZMIANA NUMERU ALARMOWEGO

O jubileuszu czterdziestolecia MOK
i kogeneracji w PEC..

Numer 997 zostanie wyłączony. Obowiązywać
będzie już tylko 112.

Miasto Legionowo

12 | DLA LEPSZEGO POWIETRZA
Miasto zainwestowało w kolejne dwa
czujniki pomiaru jakości powietrza.
Straż Miejska z Ekopatrolem kontroluje:
dwa mandaty za spalanie śmieci. Kara za palenie liści.
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Prezydent Roman Smogorzewski, pomimo medialnej nagonki i wielu słów krytyki, po raz kolejny wygrał
wybory samorządowe, w dali pozostawiając rywali. W tegorocznych wyborach zdobył ponad 1300 głosów
więcej niż 4 lata temu. Dziękując za okazane zaufanie, obiecuje, że będzie jeszcze ciężej i bardziej efektywnie
pracował na rzecz miasta, które kocha. Rozmowa z prezydentem Legionowa o planach na najbliższą
kadencję i o tym, co jeszcze pozostało do zrealizowania w mieście.
Wygrał pan po raz kolejny i co dalej?
Kontynuuję pracę na rzecz Legionowa. Pracę, którą wykonuję codziennie
od 16 lat. Decyzja naszych mieszkańców, którzy postanowili powierzyć mi
tę funkcję na kolejnych 5 lat, zwłaszcza
przy towarzyszącej mi burzy medialnej,
jeszcze bardziej mobilizuje mnie do ciężkiej pracy na rzecz mojego miasta.
Legionowo to miasto w którym młode
osoby chcą chętnie mieszkać, a na co
dzień pracują w Warszawie. Co chce pan
dla nich zrobić w najbliższej kadencji,
aby żyło im się lepiej?
Od lat systematycznie poprawiam
komfort życia mieszkańców. Wiele się
w tym zakresie udało zrobić, ale też jeszcze dużo pozostało do zrobienia. Osobom
podróżującym codziennie do Warszawy
staramy się umilić trudy podróży. Wybudowaliśmy dla nich dworzec i ponad 2000
miejsc parkingowych przy stacjach kolejowych, w tej kadencji chciałbym skupić
się na usprawnieniu dojazdu autobusem
do metra. Dla najmłodszych mieszkańców
stworzymy nowy żłobek miejski, rozbudowujemy jedną ze szkół, wybudujemy
nową salę gimnastyczną przy kolejnej.
Dążę też do usprawnienia komunikacji
w mieście. Planujemy wybudowanie
dwóch tuneli we współpracy z koleją. Cały
czas budujemy i rozbudowujemy ścieżki rowerowe, w przyszłym roku planuję
stworzenie w Legionowie, które ma już
bezpłatną wypożyczalnię rowerów, także

ciągu pisać dobre wnioski o dofinansowanie, licząc na ich rzetelną i merytoryczną
ocenę.

systemu rowerów miejskich na wzór tego
działającego w stolicy. W dalszym ciągu
będziemy walczyć o czyste powietrze,
kontynuując finansowaną z budżetu miasta wymianę pieców węglowych czy edukując dzieci i dorosłych poprzez działający w mieście EKO-patrol.
O wielu środkach, jakie trafią do samorządów decyduje centralna władza. Ma pan
jakiś pomysł na współpracę z rządem?
Oczywiście. Mamy doświadczenie
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Takie środki pomogły nam sfinansować
zarówno Arenę Legionowo, jak i Centrum
Komunikacyjne. Zamierzamy w dalszym

Samorządy mają różne plany, a tu budowa basenów, obiektów sportowych,
a później przychodzi szara rzeczywistość.
Czy u pana jest też jakiś pomysł, a może
bardziej marzenie, które chce pan zrealizować, ale wie, że nie będzie łatwo?
Marzy mi się stworzenie ogromnego
parku na 22 hektarach lasu, który leży
przy granicy Legionowa, ale bardzo blisko osiedli mieszkaniowych. Mam wizję,
aby była to inwestycja jak najmniej ingerująca w istniejącą przyrodę, miejsce rekreacji i wypoczynku dla naszych mieszkańców. Chciałbym aby powstał tam park
linowy, leśny plac zabaw, alejki oświetlone solarnie, trasa dla rowerów. Wiem już
że nie będzie łatwo, ponieważ pomimo tego,
że od początku mówimy że las ma pozostać nienaruszony, ma to być park leśny
bez betonu i kostki, okoliczni mieszkańcy
protestują przeciwko tej inwestycji.
Co chciałbym pan zrobić dla swojego
miasta w ciągu 5 lat?
Oprócz wspomnianej przeze mnie
poprawy komunikacji, rozbudowy bazy
oświatowej czy wprowadzeniu roweru
miejskiego chciałbym w dalszym ciągu
budować wspólnotę, integrować mieszkańców i sprawić, by dobrze czuli się oni
w swoim mieście. To dla nich te inwestycje, kilka lat temu oddaliśmy do użytku

Park Zdrowia z tężnią solankową. Park ten
tętni życiem, ludzie bardzo chętnie spędzają w nim czas, latem odbywają się tam
potańcówki pod chmurką. Potrzeba nam
więcej takich miejsc. I większej integracji, zaangażowania mieszkańców w życie
miasta. Właśnie aby jeszcze bardziej ich
zaangażować wprowadzamy w Legionowie
budżet obywatelski, oprócz funkcjonującej już w Legionowie inicjatywy lokalnej.
Gdzie pan na to będzie szukał pieniędzy?
Tak jak przez minione lata, będziemy szukali możliwości dofinansowania
ze środków unijnych, funduszy szwajcarskich, rządowych, funduszu ochrony
środowiska, ale także sfinansujemy je
ze środków własnych.
Czy doświadczenia samorządowca pomaga w zarządzaniu miastem, czy może usypia na wiele problemów?
Oczywiście że pomaga. Praca na żywym organizmie, jakim jest 55-tysięczne
miasto to wieczne poszukiwanie złotego
środka i kompromisu pomiędzy wieloma,
często sprzecznymi, potrzebami naszych
mieszkańców. Każdy rok pracy na tym
stanowisku pomaga.
Czego panu życzyć na kolejną kadencje?
Przede wszystkim spokoju. I mniejszego zainteresowania mediów. Albo
właściwie zainteresowania, ale z powodu
pozytywnych zmian jakich w Legionowie
dokonamy.

Wywiad opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej 21 listopada 2018 r. | Nr 226(4876)

Nowy prezes PEC Legionowo
Przychylając się do prośby Pana Narcyza Tokarskiego, motywowanej względami osobistymi i złym stanem zdrowia, Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. podjęła uchwałę o odwołaniu Prezesa Zarządu z dniem 26 listopada 2018 r.
Jednocześnie, mając na uwadze konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o., powołała na to stanowisko Pana Marka Pawlaka.
Prezes Marek Pawlak objął funkcję 26 listopada 2018 r.
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Gawryszewskiego ukończona

Inwestycję prowadziła firma TIT BRUK TOMASZ KNOPIK
Nowe Miasto nad Pilicą, która
na przeprowadzone roboty zaproponowała 7 lat gwarancji.
Koszt budowy to 892 610,73 zł.

W ramach tego przetargu wykonano nową nawierzchnię jezdni
i wjazdów bramowych z kostki betonowej szarej, chodnik
z kostki betonowej czerwonej
po stronie pn.-wsch. oraz odwodnienie ulicy (studnie chłonne). Prócz tego wyremontowano
oświetlenie i wymieniono stare
oprawy oświetleniowe (sodowe)
na nowe LED.

Budowa ul. Niklowej
Rozstrzygnięto
przetarg
dotyczący budowy drogi wewnętrznej – ulicy Niklowej na
III Parceli.
Oferty
złożyło
sześciu
przedsiębiorców. Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą z nich, ofertę chotomowskiej firmy Partner Roboty
Drogowe Krzysztof Czarnecki
i Maciej Korolec (600 000,00
zł). Pod uwagę brano zapropo-

nowaną cenę oraz gwarancję.
Umowa obejmuje budowę
nawierzchni jezdnej z kostki
betonowej, wykonanie odwodnienia drogi i remont oświetlenia poprzez wymianę starych
opraw na oprawy LED 2. Prace
mają być wykonane w ciągu 45
dni od wejścia na teren budowy. Podczas remontu przewiduje się utrudnienia w ruchu
drogowym.

Remont ul. Orląt Lwowskich
Ruszył remont nawierzchni ulicy Orląt Lwowskich wraz
z utwardzeniem terenu przy
ulicy Długiej.
Wśród 6 oferentów w przetargu Urzęd Miasta Legionowo
wybrał firmę Grzegorz Musiński
BRUKPOL, która zajmie się remontem na Bukowcu.
Wykonawca
zaproponował
kwotę 307 909,26 zł. Do jego zadań należy remont na odcinku
od ulicy Długiej do Tatrzańskiej,
utwardzenie terenu i wykonanie
odwodnienia przy ulicy Długiej
na odcinku od ul. W. Łokietka do

legionowo.pl

"Wodne Piaski"
już otwarte

KRÓTKO i na temat

Pod koniec października
2018 r. zakończyły się prace drogowe na ulicy Gawryszewskiego.
Mieszkańcy zyskają wygodny
dojazd do swoich domów.

#pulsMiasta

Orląt Lwowskich. Prace obejmują
roboty rozbiórkowe i położenie
kostki betonowej w ulicy o szer.
4-7,5 metra i wykonanie wjazdów bramowych.
Przy ulicy Długiej na terenie przeznaczonym na miejsca
postojowe położone zostaną
betonowe płyty ażurowe oraz
studnie chłonne, by zapewnić
odwodnienie parkingu. Po zakończeniu regulacji i wymian
urządzeń na istniejących sieciach oraz zakończeniu prac
budowlanych przyjdzie czas na
prace porządkowe.

Największa inwestycja zrealizowana przez spółkę KZB Legionowo,
czyli pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 8 została 27.10 oficjalnie otwarta. Choć pierwsi chętni mogli z niej korzystać
już od 23 października.

Najnowsza inwestycja w Legionowie to pływalnia przyszkolna, składająca się z budynku parterowego, częściowo podpiwniczonego,
w którym znajduje się basen pływacki o wymiarach 25x16,5 m z 6 torami. Drugi, rekreacyjny basen ma wymiary 11x22 m. Relaks zapewnią leżanki z masażem, masaż ścienny, masaż
stóp i karku. Dla najmłodszych w brodziku
o wymiarach 7x7 m czekają dzwonek wodny,
jeż wodny i zjeżdżalnia słonik. Na zewnątrz
została zamontowana zjeżdżalnia – rura, a bok
obiektu powstał parking na 65 samochodów
osobowych z 2 miejscami dla autokarów.
Pływalnia jest wyposażona w nowoczesne
źródła energii: fotowoltaikę i panele słoneczne. Co ważne, dzięki temu, że basen buduje
spółka KZB Legionowo, a nie Urząd Miasta Legionowo, pozwoliło to zaoszczędzić 23% kosz-

tów. – Różnica pomiędzy inwestycją prowadzoną przez gminę a tą prowadzoną przez spółkę
to 23%. Prawie ¼ kosztów mniej byłowydatkowane na ten cel dzięki możliwości odzyskani
VAT-u przez spółkę – mówi prezydent Roman
Smogorzewski.
Na budowę pływalni spółka otrzymała 3,5
mln zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Ceny godzinnych wejść zaczynają się od 12 zł.
Basen ma specjalną ofertę dla rodzin i grup
zorganizowanych. Na pływalni odbywają się
m.in. zajęcia z nauki pływania.
Więcej informacji - zeskanuj kod:

Uwaga! Od 13 listopada
ruch wahadłowy w tunelu
Od wtorku 13 listopada od
7.00 rano w tunelu w Legionowie zostanie wprowadzony
ruch wahadłowy. Tymczasowa zmiana organizacji ruchu
jest związana z rozpoczęciem prac remontowych.
Zarządca tunelu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po

wykonaniu ekspertyzy wyłonił wykonawcę prac, które
mają na celu usunięcie przyczyn powstawania nierówności
i wybrzuszeń w nawierzchni
jezdni.
Zgodnie ze zgłoszeniem,
jakiego wykonawca prac dokonał w Starostwie Powiatowym
w Legionowie, prace miały po-

trwać do 30 listopada 2018.
PKP poinformowało, że prace
potrwają o tydzień dłużej, tzn.
do 7 grudnia. W tym czasie
występować będą utrudnienia
w ruchu, związane z koniecznością częściowego wyłączenia jezdni z ruchu i wprowadzeniem ruchu wahadłowego.
red.
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Nowa przestrzeń wspólna

W okolicy Miejskiego Żłobka firma ZUK-OGRODY wraz z firmą ELTRA zakończyły budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (dokładnie przy ul. ppłk. E. Dietricha). Zamontowano już wszystkie urządzenia. Plac został
odebrany 28 listopada br.
Zakończyła się przebudowa
placu przy ulicy ppłk. E. Dietricha. W jej ramach powstała
wielofunkcyjna strefa aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych,
która podniosła estetykę najbliższej przestrzeni publicznej.
Zamontowano tu obiekty małej
architektury – oświetlenie, stojaki rowerowe, kosze na śmieci,
tablice z regulaminem, ławki
z oparciem i, co ciekawe, ławkę
z przewijakiem.
Wśród urządzeń na placu
zabaw znajdują się trampoliny,
urządzenie linowe, równoważnia
– zamontowane na syntetycznej
nawierzchni bezpiecznej, natomiast huśtawka „Bocianie Gniazdo” i gra plenerowa „Labirynt”
zamontowane są na naturalnej
nawierzchni z drobnego żwiru.
Dla seniorów przewidziano dwa
zestawy siedzisk z elementami

do rehabilitacji i ćwiczeń pamięciowych. Całość komponuje się z
nową nawierzchnią z kostki betonowej oraz zielenią.
Inwestycja jest rezultatem
konsultacji przeprowadzonych
wśród mieszkańców okolicznych

bloków. W zdecydowanej większości w ankietach powiedzieli
oni, że oczekują zaadaptowania
tego miejsca na teren zielony
wraz z elementami do zabawy
i rekreacji.
red.

Jakie ulice będą
remontowane?
Gdzie zgłosić ubytki w nawierzchni
jezdni?
KONTAKT:
Urząd Miasta
Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41;
Wydział Gospodarki
Komunalnej
tel.: /22/ 766 40 25,
/22/ 766 40 26
pokoje nr: 2.13, 2.14,
2.15, 2.16

Remont na Bukowcu

Targowisko w remoncie
Ruszyły prace remontowe na
terenie Targowiska nr 1 w Legionowie. Już niedługo będziemy cieszyć się ze zmian w tym rejonie
miasta.
Rozstrzygnięto przetarg w zakresie zagospodarowania terenu
Targowiska Miejskiego nr 1 w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego
w zakresie nawierzchni, gabionów
i małej architektury. Firma, która
zaproponowała najkorzystniejszą
ofertę w zakresie ceny i okresu
gwarancyjnego na wykonane prace

Łatają dziury

to TIT BRUK Tomasz Knopik Nowe
Miasto. Jej oferta to: 2 026 791,54
zł i 6 lat gwarancji.
Pracownicy już weszli na teren
budowy. Do dyspozycji mają 120 dni,
co oznacza, że budowę skończą na
początku nadchodzącego roku przy
sprzyjających warunkach atmosferycznych. Powstanie tam m.in. nowe
oświetlenie, ławki i położona zostanie kostka brukowa. Firma zapewni
węzeł sanitarny, wykona zadaszenie
miejsc targowych i zadba o miejsca
parkingowe.

Urząd Miasta Legionowo wybrał
wykonawcę, który będzie zajmował się remontami legionowskich
dróg. Czy wiesz komu zgłosić dziury, ubytki w nawierzchni jezdni
i uszkodzenia ulic?
W wyniku przetargu wybrano
firmę Szulc Władysław „TIP-TOP” z
Legionowa, która zaproponowała
196 879,49 zł za wykonanie usługi
remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na
terenie miasta Legionowo. Pra-

Na wniosek mieszkańców przy ulicy gen. Bolesława Roi lada dzień ruszą prace przy utwardzaniu drogi
wewnętrznej.
Urząd Miasta Legionowo przygotował przetarg
i wyłonił wykonawcę, który zajmie się utwardzeniem terenu przy ulicy gen. Bolesława Roi 6, 8, 10 i 12
w Legionowie. O prace te wnioskowali mieszkańcy,
którzy złożyli 3 wnioski w trybie inicjatyw lokalnych.
W tym tygodniu pracownicy Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „CEM-BUD” wejdą na plac budowy.
Koszt tej budowy to ok. 92 300 zł. Firma zaproponowała 5-letni okres gwarancyjny. Przepraszamy za
utrudnienia związane z remontem.

ce te będą wykonywane m.in. w
technologii na gorąco (wycinanie
uszkodzonej powierzchni i zalewanie emulsją asfaltową). Remonty
dróg prowadzone będą w dwóch
trybach: awaryjnym i szczególnym.
Tryb awaryjny dotyczy zgłoszeń o
najistotniejszych dla bezpieczeństwa kierowców „wybojach” i jest
realizowany w ciągu 24 godzin od
zgłoszenia (zakres mniejszy niż 20
m²). W przypadku większych napraw (ponad 500 m²) firma zrealizuje zlecenie w ciągu 14 dni.

Zgłaszając ubytek w nawierzchni jezdni pamiętać należy, że nie
w każdych warunkach pogodowych
można wykonać remont.

KOGO INFORMOWAĆ?

Do kogo mieszkaniec Legionowa może zwrócić się z informacją
o „dziurze w drodze”? Najprościej
zadzwonić do Straży Miejskiej (tel.
986 lub /22/ 774 23 17) lub bezpośrednio do Wydziału Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta (tel. /22/
766 40 28).
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MOK Legionowo

Legionowski MOK będzie w przyszłym roku świętował jubileusz czterdziestolecia. Od czterech dziesięcioleci zatem próbuje on znaleźć właściwe lokalnej instytucji kultury miejsce w lokalnej społeczności.
Działania MOK koncentrują
się w dwóch głównych obszarach. Jeden z nich to organizowanie wydarzeń artystycznych
(muzycznych, teatralnych, plastycznych, filmowych) na wysokim poziomie, wydarzeń przybliżających legionowianom to, co
w obiegu kultury i sztuki dziś
najcenniejsze, a jednocześnie
zakorzenione mocno w polskiej
i europejskiej tradycji. Obszar
drugi to animacja amatorskiego
ruchu artystycznego, w ramach
którego każdy może posmakować bycia artystą w wybranej
dziedzinie.
Spośród wydarzeń artystycznych warto wymienić te cykliczne, odbywające się co roku. Należą do nich: festiwal Mazowiecki
Jazz Jam., będący kontynuacją
klubu festiwalowego kultowego
Jazz Jamboree, którego trzecia edycja miała miejsce w październiku tego roku; najmłodsze
dziecko MOK-u – festiwal „Kiedy
mnie już nie będzie” poświę-

cony kultywowaniu pamięci o
twórczości Osieckiej, Przybory i
Młynarskiego, zainaugurowany
wiosną 2018; koncerty towarzyszące renomowanemu Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki
Cerkiewnej „Hajnówka”, które od
trzech lat odbywają się w maju w
legionowskich kościołach; wresz-

cie adresowany do licznych w
Legionowie miłośników muzyki
klasycznej Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej szczycący
się już niemal piętnastoletnią
historią; w kręgu tej muzyki,
wzbogaconej jednak o prezentacje plastyczne, pozostają spotkania w Salonie Artystycznym

Nowoczesny PEC
Gorące kaloryfery w blokach
mieszkalnych rzadko kojarzą się
mieszkańcom ze kogeneracją
czy produkcją energii elektrycznej. Należy jednak opowiedzieć
o nakładach finansowych, dzięki którym w minionych latach
zmodernizowano Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o.
Budowa źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na
terenie Ciepłowni Miejskiej w
Legionowie.
Instalacja Ciepłowni PEC
„Legionowo” Sp. z o.o. została
rozbudowana o 3 silniki gazowe
Caterpillar o mocy elektrycznej
2 MW i mocy cieplnej 1,9 MW
każdy oraz kocioł gazowo-olejowy Hoval o mocy cieplnej 8 MW
(dodatkowo budowa gazociągu z

Wieliszewa do Ciepłowni wraz z
stacją redukcyjno-pomiarową w
Wieliszewie). Uzyskano koncesję i rozszerzono działalność o
wytwarzanie, dystrybucję i obrót
energią elektryczną. Efekt – zastąpienie ~ 160 000 GJ produkcji ciepła z węgla wytwarzaniem
energii z gazu ziemnego oraz
dodatkowa produkcja ~ 45 000
MWh energii elektrycznej oraz
ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do
powietrza z tytułu wytwarzania
ciepła w jednostkach węglowych, w tym zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w ilości ~
8 500 Mg CO2/rok. PEC „Legionowo” Sp. z o.o. zostało Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
Elektroenergetycznego na obszarze wyznaczonym koncesją
dystrybucyjną.
red.

Budowa źródła kogeneracyjnego w 2015 roku
i uruchomienie instalacji w marcu 2016 r.

36 950 MWh,
Produkcja energii elektrycznej w 2017 r. – 44 590 MWh.

Produkcja energii elektrycznej w 2016 r. –

filii MOK, odbywające się w każdą
drugą niedzielę miesiąca.
MOK dotyka też dziedziny
literatury i teatru – obok odbywających się od wielu lat konkursów (Warszawska Syrenka i
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski) zainaugurował z dużym
rozmachem wiosną tego roku
Festiwal Szaniawskiego, przypominając szerokiej publiczności o
wyśmienitym polskim dramaturgu, który większość życia spędził
w pobliskim Zegrzynku. Oswajaniu zaś najmłodszej publiczności z wrażliwością na teatralny
przekaz służą organizowane co
miesiąc w ratuszu Niedzielne
Spotkania z Bajką.
Dzięki aktywności MOK-u i
plastyków (nie tylko lokalnych)
tętni życiem Galeria Sztuki Ratusz, gdzie w przestrzeni publicznej każdy może natknąć się
na estetyczny przekaz. Ratusz
jest też miejscem rodzinnych
spotkań mieszkańców miasta
podczas Miejskich Mikołajek oraz

Pozostałe przedsięwzięcia modernizacyjno-remontowe na terenie Ciepłowni oraz rozdzielni PZO 15 kV:
•
•
•
•
•
•

Remont układu pomiarowego rozdzielni PZO w 2015 r.
Budowa zbiornika retencyjnego infiltracyjno-odparowującego w celu odprowadzania wód
opadowych i roztopowych z terenu Ciepłowni do ziemi w 2016 r.
Budowa linii zasilających rozdzielnie PZO z Ciepłowni oraz przebudowa przyłącza ze stacji PT-1
do stacji PT-5 w 2016 r.
Remont budynku rozdzielni PZO oraz rekultywacja terenu w latach 2016-2018.
Zabudowa multicyklonów MOS na kanałach spalin kotłów węglowych KW-1, KW-3 i KW-4 w celu
ograniczenia emisji pyłów w 2018 r.
Modernizacja sprzęgła rozdzielni PZO w 2018 r.

Przebudowa osiedlowych sieci ciepłowniczych z technologii kanałowej na preizolowaną:
•
•
•
•
•
•
•

na osiedlu Sobieskiego – wymiana przyłączy do budynków 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407,
409 i 410 w 2015 r.;
na osiedlu Piaski – wymiana przyłączy do budynków przy ul. Zegrzyńskiej 85, 87 i 89 w 2016 r.;
na osiedlu Sobieskiego – wymiana przyłączy do budynków 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507
i 508 w 2016 r.;
rozbiórka magistrali sieci cieplnej DN 500 w technologii napowietrznej i budowa w technologii
preizolowanej od komory J1 w kierunku komory J2 – I etap w 2016 r.;
na osiedlu Sobieskiego – wymiana przyłączy do budynków 408, 412, 413, 414, 415, 509, 510, 511
i 512 w latach 2017-2018;
budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków Piaskowa 4, 6, 8, 10 i 12 w 2018 r.;
zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców i ograniczenie strat przesyłowych.

Modernizacja węzłów cieplnych:

•
•
•
•

•
•
•

3
2
7
3

przyłączy
przyłączy
przyłączy
przyłączy

i
i
i
i

węzłów
węzłów
węzłów
węzłów

–
–
–
–

2015 r. (1,065 MW).
w 2016 r. (0,540 MW).
w 2017 r. (1,335 MW).
w 2018 r. (0,669 MW).

Do końca roku planowane są jeszcze przyłączenia 4 budynków (0,538 MW).

red.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
"Legionowo" Sp. z o. o.

Przyłączenia nowych odbiorców ciepła do miejskiej sieci:
budowa
budowa
budowa
budowa

Miejskiej Wigilii. To MOK właśnie
wprowadził je do naszej tradycji.
Rozwija się też i zmienia –
wraz z nowymi trendami i modami – oferta amatorskiego ruchu
artystycznego. Obok klasycznych
zajęć muzycznych, teatralnych i
plastycznych powstały sekcje
dla dzieci najmłodszych, pracownia ceramiczna, rękodzielnicza,
liczne grupy taneczne i baletowe. Dużym osiągnięciem było
powołanie Legionowskiego Chóru Kameralnego, koncertującego
ostatnio z sukcesami również
poza Legionowem.
W ciągu czterdziestu lat istnienia MOK uczestniczył aktywnie w kulturalnej i artystycznej
edukacji dwóch pokoleń legionowian. Teraz otwiera się na trzecie
już pokolenie, oferując to, co zawsze było w jego działaniu najważniejsze: jakość łączącą nowoczesne trendy z tradycyjnymi
wartościami.

Remont 6 węzłów cieplnych w 2016 r.
Remont 5 węzłów cieplnych w 2017 r.
Modernizacja 10 węzłów cieplnych w 2018 r.

www.pec.com.pl

PEC „Legionowo” Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 37, 05-120 Legionowo
Tel. /22/ 774 20 87-89
Fax. /22/ 774 49 73
e-mail: pec@pec.com.pl
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DPD Arena Legionowo

3 października Arena Legionowo zmieniła nazwę na DPD Arena Legionowo. Nowy sponsor wspomoże finansowo
legionowskie siatkarki, a klub sfinansuje remonty hali.
Firma kurierska DPD Polska
została sponsorem tytularnym
drużyny Legionovia Legionowo,
występującej w Lidze Siatkówki
Kobiet. Klub zmienia nazwę na
DPD Legionovia Legionowo. Nazwę na DPD Arena Legionowo
zmienia również hala, w której
klub rozgrywa swoje domowe
mecze. Trójstronne porozumienie
zawarte zostało na okres trzech
sezonów rozgrywkowych do 30
czerwca 2021 roku.
W ramach Porozumienia DPD
zobowiązuje się do wsparcia finansowego drużyny Legionovii
S.A., a klub zobowiązuje się do
pokrycia wydatków w zakresie
prac modernizacyjnych w hali
Areny Legionowo w wysokości
200 000 zł w każdym sezonie
rozgrywkowym.
W ramach kooperacji DPD
Polska będzie również obsługiwała klub od strony logistycz-

na szkolenie naszych kadr młodzieżowych, które dzięki współpracy z tak istotnym partnerem,
jakim jest lider polskiego rynku kurierskiego, na pewno będą
mogły jeszcze bardziej rozwinąć
się sportowo. Chcemy, by klub
z Legionowa stał się wizytówką
i dumą Mazowsza – zapewnia
Sławomir Supa, prezes zarządu
DPD Legionovii Legionowo.

nej. Logotypy firmy kurierskiej
będą wyeksponowane w widocznych miejscach hali sportowej,
na koszulkach zawodniczek oraz
na stronie internetowej i w mediach społecznościowych klubu.
– Sponsoring firmy DPD Pol

ska ma dla nas strategiczne
znaczenie. Wspólnie chcemy
zawalczyć o jak najlepszy wynik sportowy na koniec sezonu,
który już za chwilę się rozpocznie. Poza drużyną seniorską tradycyjnie kładziemy duży nacisk

997 przełącza się

AUTOR ZDJĘCIA

@m.artyn

– Wielu pracowników i współpracowników DPD jest nie tylko
kibicami, lecz także sami aktywnie uprawiają sport. Naszą misją jest krzewienie idei fair play
i właściwych postaw związanych
z aktywnością fizyczną. Z tego
powodu chętnie angażujemy się
we współpracę z klubami, a także
przy okazji organizacji różnych
przedsięwzięć sportowych zarówno na poziomie zawodowym,
jak i amatorskim. Z przyjemnością wracamy do współpracy z le-

Przez najbliższe kilka tygodni w Komendzie Stołecznej Policji będzie trwał proces
przełączania numeru alarmowego 997 do Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Numer
nadal będzie aktywny, zmieni
się jedynie miejsce odbioru
zgłoszenia.
Przejęcie obsługi zgłoszeń
z numeru alarmowego 997 przez

operatorów Centrów Powiadamiania Ratunkowego spowoduje
odciążenie dyspozytorów służb
ratunkowych. Dyspozytorzy z
Policji będą otrzymywali z CPR
tylko te zgłoszenia alarmowe,
w których zagrożone jest życie,
zdrowie, mienie, bezpieczeństwo lub porządek publiczny.
Takie rozwiązanie pozwoli
też na wyeliminowanie bezpośredniego kierowania do służb
zgłoszeń niezasadnych lub fałszywych. Tylko w zeszłym roku
operatorzy numerów alarmowych w CPR odebrali prawie
8,5 mln fałszywych zgłoszeń
– prawie 45 proc. wszystkich.
I choć odsetek zgłoszeń fałszywych w 2017 r. zmniejszył się

gionowską siatkówką, wspierając
klub, który, mając silną pozycję
w młodzieżowym sporcie, ma
ambicje jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obecność na polskim
krajobrazie sportowym – mówi
Rafał Nawłoka, prezes zarządu
DPD Polska.
– To bardzo dobra wiadomość
dla Legionowa i legionowskiej
siatkówki. Klub zyskuje poważnego sponsora, który na najbliższe
trzy lata da poczucie stabilizacji
finansowej, a miasto w zamian
za pozwolenie na zmianę nazwy
Areny, otrzyma potrzebne prace
remontowe. W ciągu najbliższych
trzech lat klub zleci prace warte
200 tys zł rocznie. To niebagatelna suma, która pozwoli utrzymać
w Arenie standard, na jaki ta
hala zasługuje – mówi prezydent
Legionowa Roman Smogorzewski.
red.

o ponad 2%, to nadal jest to
ogromna liczba.
Odbieranie zgłoszeń bezpośrednio przez operatorów CPR
będzie miało pozytywny wpływ
zarówno na czas, jak i na skuteczność udzielania pomocy
osobom, które rzeczywiście jej
potrzebują. Dotychczas średni czas mierzony od momentu
wybrania numeru alarmowego
112 do odebrania połączenia
przez operatora numerów alarmowych w CPR wynosi około
10 sekund. Po przełączeniu numeru alarmowego 997 do CPR,
czas oczekiwania na połączenie
będzie podobny.

@miki44baseball

/KPP Legionowo/
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100 drzew na 100-lecie
Niepodległości
Z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości w różnych miejscach Legionowa zostały posadzone drzewa. - To drzewka
pamięci, które symbolizują właśnie tych wszystkich żołnierzy,
te wszystkie jednostki w których żołnierze polegli
– powiedział gen. dyw. rez. Piotr Czerwiński.
W akcji wzięli udział Zastępca Prezydenta Legionowa Piotr
Zadrożny,
legionowscy
radni
oraz Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Legionowie Adam
Nadworski.
– Sama inicjatywa bardzo mi
się podoba, ponieważ rada miasta
od dłuższego czasu obsadza Legionowo różnymi rodzajami drzew
– mówił Przewodniczący Rada Miasta Legionowo Janusz Klejment.
Uczestnicy posadzili brzozy m.in.
wzdłuż Alei Pamięci Żołnierskiej.

Pomysłodawcą akcji był Zespół ds. Rewitalizacji, w szczególności Erazm Domański – Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Legionowa i zarazem członek Zespołu ds.
Rewitalizacji.
Akcja rozpoczęła się 10 października na terenie Szkoły Podstawowej nr 7. Zasadzone zostały
24 drzewa, a uczniowie i zaproszeni goście uczestniczyli w otwartej
lekcji przyrody.
11 października zasadzono 31
drzew na terenie Parku Kościusz-

Kolejny senior

oszukany!
Policjanci z legionowskiej
komendy odnotowali kolejne
oszustwo, którego ofiarą padła 80-letnia kobieta. Do jej
mieszkania zapukał mężczyzna, który pod pretekstem
awarii wody zagadywał seniorkę, a kiedy wyszedł okazało się, że została okradziona z 2200 złotych. Apelujemy
do osób starszych, samotnie
mieszkających, aby łatwowiernie nie odnosić się do nieznajomych.
Prosimy o ostrożność i zdro
wy rozsądek w kontaktach z
osobami pukającymi do naszych mieszkań, podającymi

@ig.desidera

się za przedstawicieli różnych
instytucji.
Sprawcy przestępstw dokonywanych na starszych osobach
działają w różnorodny sposób
i za pomocą wymyślnych metod, wykorzystując najczęściej
zaufanie i dobre serce tych
ludzi. Bardzo często oszuści
pukają do drzwi pod różnymi
pretekstami. Policjanci przestrzegają przed domokrążcami,
którzy podają się m.in. za gazownika, hydraulika, kominiarza czy pracownika administracji. Przez nieostrożność można
stracić oszczędności, często dla
osób starszych i samotnych,
całego życia.

kowców. Uroczystość
połączona została ze
składaniem kwiatów
w Alei Pamięci Żołnierskiej m.in. przez
władze miasta oraz
Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców.
Akcję zakończono
12 listopada w sąsiedztwie Areny Legionowo.
red.

DEN 2018

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się 11 października.
Nagrody Prezydenta Miasta
Legionowo otrzymało 35 nauczycieli i dyrektorów placówek
prowadzonych przez Gminę
Legionowo. Podstawą do przyznania tych nagród były liczne dokonania i sukcesy legionowskiej kadry pedagogicznej,
która w dążeniu do sukcesu
edukacyjnego stosuje autorskie
programy i projekty edukacyjne, doskonali wiedzę i umiejętności zawodowe i dzieli się
doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Nauczyciele i dyrektorzy zostali wyróżnieni tytułami ,,Innowacyjny nauczyciel” i ,,Lider
twórczego zarządzania” w przeprowadzonym po raz szóstym
konkursie, nad którym patronat
objął Mazowiecki Kurator Oświaty, Miesięcznik Kierowniczej Ka-

dry Oświatowej ,,Dyrektor Szkoły” oraz Kwartalnik ,,Wczesna
edukacja”. Oceny składanych
wniosków dokonywała Kapituła
złożona z niezależnych ekspertów. Wyróżnienie ,,Innowacyjny
nauczyciel” otrzymało 3 nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Przedszkola

Miejskiego nr 1 i Przedszkola
Miejskiego nr 12. Wyróżnienie
,,Lider twórczego zarządzania”
zostało przyznane dwóm dyrektorom: Dyrektorowi Przedszkola
Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 7.
red.

Marsz Różowej Wstążki
Już po raz piąty ulicami Legionowa przeszedł (16.10) Marsz
Różowej Wstążki, mający skierować uwagę na problem, jakim
jest profilaktyka raka piersi.
"Różowy" korowód przeszedł
ulicą Piłsudskiego pod ratusz.
Marsz zorganizowało Stowarzy-

szenie Pomocy Potrzebującym
„Nadzieja”, Klub Amazonek dzia-

łające w Legionowie oraz Urząd
Miasta Legionowo. Uczestnicy
akcji zgodnie przyznali, że jeśli
choć jedna osoba zdecyduje się
na badanie profilaktyczne dzięki tej inicjatywie, to będzie to
wspólny sukces nas wszystkich.
red.
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Dwa mandaty

Ekopatrol w skład którego wchodzą pracownicy Referatu Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Legionowo i Straży Miejskiej, dokonywali kontroli kolejnych posesji zgłoszonych przez aplikację Zgłoś
Kopciucha. Nałożyli dwa mandaty.
Na posesjach przy ulicy Suwalnej, Ekopatrol zastał nieruchomości na których gromadzono i spalano odpady.
W jednym przypadku na właściciela nałożono mandat karny
kredytowany z art. 191 Ustawy
o odpadach. W drugim przypadku mandat wystawiono
w związku z art. 117 Kodeksu
Wykroczeń w związku z gromadzeniem odpadów na posesji.
Eko-patrol został powołany
w celu kontroli nieruchomo-

ści na terenie Legionowa pod
kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Patrol sprawdza m.in. czy na dachach albo działkach nie zalega

azbest, jednocześnie informując o możliwości jego usunięcia,
czy odpady nie są składowane
na posesji, stwarzając zagrożenie epidemiologiczne, czy na
posesji znajdują się zbiorniki
bezodpływowe (szamba), jednocześnie przekazując informacje o możliwości podłączenia
do sieci miejskiej kanalizacji.
Przede wszystkim jednak patrol zwraca szczególną uwagę
na tematykę jakości powietrza.
red.

ART. 191 USTAWY O ODPADACH

Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza
spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu
albo grzywny.

ART. 117 KODEKSU WYKROCZEŃ

§1 Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie
nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do
wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

legionowo.pl

Kara za palenie
Dyżurny Straży Miejskiej
w Legionowie w czwartkowy
poranek (18.10) chwilę po godzinie 8, otrzymał zgłoszenie
o spalaniu śmieci na jednej z
posesji przy ul. Łokietka. Na
miejsce natychmiast skierowano patrol interwencyjny.
Strażnicy na miejscu ustalili, że właściciel posesji spala odpady w postaci tworzyw
sztucznych i folii plastikowych. Strażnicy poinformowali
mężczyznę, że spalanie tych
przedmiotów jest zabronione.
Decyzją strażników na właściciela posesji nałożono mandat
karny za spalanie odpadów zabronionych.
Straż Miejska z całą stanowczością egzekwuje obowiązujące przepisy w zakresie

spalania odpadów. Każde ujawnione wykroczenie jest surowo
karane. Mandat może wynieść
nawet 500 złotych. W sytuacji
ujawnienia ciągłego procederu,
może być skierowany również
wniosek o ukaranie do sądu.

PRZYSMAK DZIKA

dla dzików i tym samym „zachęcenie” ich do pozostania
w swoim środowisku naturalnym czyli lasach okalających
miasto. Urząd współpracuje
z Kołem Łowieckim „Sęp”.
W tym roku wyzwanie podjęło sześć legionowski szkół
i dziesięć przedszkoli. W sumie
szkoły zebrały aż 5874,6 kg,
a przedszkola niewiele więcej
bo 4 952,1 kg. Rekordzista zebrał prawie dwie tony!
red.

16 legionowskich placówek oświatowych uczestniczy w corocznym konkursie
polegającym na zebraniu
jak najwięcej żołędzi. To już
czwarta edycja konkursu
„Przysmak dzika”.

Konkurs ten organizowany
jest przez Urząd Miasta Legionowo. Celem konkursu jest
zebranie żołędzi na pokarm

Mieszkańcy, którzy zauważą
spalanie śmieci mogą zgłosić to
dyżurnemu Straży Miejskiej pod
numerem 986 bądź za pomocą
aplikacji „Zgłoś Kopciucha”.
red.

NAGRODZONE PLACÓWKI W DWÓCH KATEGORIACH

Wejdź na NIE TRUJ i dowiedz się więcej!

Nowe czujniki
Urząd Miasta rozszerza sieć czujników mierzących
stężenie pyłów w Legionowie. 24.10 br. zostały uruchomione dwa nowe urządzenia: przy ul. Olszankowej (os.
Młodych) i przy ul. Zegrzyńskiej (os. Piaski).
Urządzenia zainstalowane są na budynku Przedszkola
Miejskiego nr 1 przy ul. Olszankowej E oraz na budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 przy ul. Zegrzyńskiej 9.
Dzięki temu informacje o zanieczyszczeniu powietrza
w najbliższej okolicy zyskują mieszkańcy Osiedla Młodych oraz Osiedla Piaski.
Oprócz wspomianych części miasta dane od zeszłego
roku udostępniane są dla mieszkańców dzielnicy Przystanek (w części) i Centrum oraz Osiedla Jagiellońska.
red.
Bieżące wyniki jakości powietrza dostępne są na:
• legionowo.pl/pl/nietruj
• airly.eu
Można również zainstalować aplikację mobilną Airly:
• android: play.google.com
• ios: itunes.apple.com

SZKOŁY:
I m-ce ZSP nr 2 klasa 8d – 1907 kg
II m-ce SP 7 7a – 886,3 kg
III m-ce ZSP – 556 kg

PRZEDSZKOLA:
I m-ce PM 10 – 1113 kg
II m-ce PM6 – 823,6 kg
III m-ce PM1 – 745 kg

DĄB ELIGIUSZ

Na wniosek właściciela
prywatnej nieruchomości,
uchwałą z dnia 24 października 2018 r. Rady Miasta
Legionowo ustanowiono pomnikiem przyrody dąb szypułkowy (Quercus robur),
rosnący na działce przy ul.
Weteranów w Legionowie.

Dąb wyróżnia się wśród innych drzew rosnących w sąsiedztwie ze względu na swe
walory estetyczne, przyrodnicze jak i krajobrazowe. Ma
obwód pnia 276 cm, rozpiętość
korony około 15 m i wysokość
około 18 m. Drzewo znajduje
się w dobrej kondycji fizjologicznej. Posiada prawidłowo
wykształcone pędy tworzące
zwartą i rozłożystą i symetryczną koronę.
Wiek dębu oszacowano na
około 190 lat. Objęcie przedmiotowego drzewa ochroną
prawną i otoczenie go szcze-

gólną opieką pozwoli na jego
zachowanie dla przyszłych
pokoleń. Właściciel nieruchomości zaproponował, aby pomnikowi przyrody nadać nazwę: „Dąb Eligiusz”. Imię to jest
bardzo unikatowe, a pomnik
przyrody o wskazanym imieniu
będzie rozpoznawalnym obiektem przyrodniczym na skalę
lokalną.
red.
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Przedstawiamy Radnych Rady Miasta Legionowo

kadencji 2018-2023

RYSZARD BRAŃSKI
- przewodniczący
Rady Miasta

lat 68, wykształcenie wyższe,
Politechnika Warszawska, radny
trzech kadencji Rady Miasta Legionowo, współwłaściciel rodzinnej firmy,
emeryt. Członek - Założyciel Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej RP w powiecie legionowskim.
Zależy mi na harmonijnej współpracy w radzie miasta
bo tylko ona jest gwarancją rozwoju miasta. Będę zabiegał o: rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1, bezkolizyjne
przeprawy przez tory kolejowe, zjazdy i wjazdy na wiadukt z ulicy Szwajcarskiej, wsparcie dla działań wspólnot
mieszkaniowych w ulepszaniu ulic i chodników, zagospodarowanie działki gminnej u zbiegu ulic Wąskiej i Rotmistrza Pileckiego na cele publiczne z przeznaczeniem
na zielony plac zabaw dla dzieci i młodzieży, teren przyszłego centrum handlowego wzdłuż ulicy Szwajcarskiej
- uporządkowanie przez prywatnego właściciela, kontynuacja budowy ścieżek rowerowych oraz systemu sieci rowerów miejskich, wsparcie dla programu wymiany
pieców węglowych, wspieranie inicjatyw obywatelskich
w realizacji zadań publicznych.

MARTA BUDZYŃSKA

31 lat. Jestem rodowitą Legionowianką. Z wykształcenia jestem
politologiem i pedagogiem. Od 10
lat pracuję dla samorządu. Działam
w wielu obszarach. Współpracuję zarówno z organizacjami pozarządowymi,
klubami sportowymi, jak i jednostkami
organizacyjnymi Urzędu Miasta Legionowo. Sporządzałam dokumenty planistyczne dla jednostek samorządu
terytorialnego. Pracowałam w Wydziale Edukacji i Sportu
Urzędu Miasta Legionowo, gdzie moim głównym zadaniem była koordynacja pracy żłobków. Pracowałam także
w Referacie Arena Legionowo, gdzie do moich obowiązków należało m.in. rozpatrywanie wniosków stypendialnych. W Radzie Miasta szczególnie planuję skupić się
na zwiększeniu ilości miejsc w żłobku i przedszkolach,
na rozbudowie żłobka miejskiego oraz budowie nowego
przedszkola. Chciałabym głosować za rozbudową szkół,
by uniknąć trzeciej zmiany oraz prężnie współpracować
z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych, by rozwijać
samorządowe programy profilaktyki zdrowotnej, w tym
w szczególności w zakresie szybkiego dostępu do rehabilitacji. Pragnę również współdziałać z organizacjami
działającymi na rzecz seniorów, usprawnić komunikację
miejską oraz wspomóc rozbudowę nowych ścieżek rowerowych.

MATYLDA DURKA-BOJARUN

Legionwianka od 4 pokoleń, Radna Powiatu Legionowskiego kadencji
2010-14, Przewodnicząca I Młodzieżowej Rady Miasta Legionowo, Członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Suwalna 17. Nauczyciel, fotograf.
Pracuję w szkołach i ośrodkach kultury. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz ASP
w Warszawie.
W Radzie Miasta Legionowo chcę zająć się sprawami
kultury oraz oświaty. Wspieraniem inicjatyw lokalnych,
wspieraniem społeczeństwa obywatelskiego. Ułatwianiem
komunikacji mieszkańców z urzędem. Inwestowaniem
w człowieka. Chciałabym także, aby III Parcela doczekała
się placu zabaw, a miasto było możliwie maksymalnie
zielone. Każda ekologiczna inicjatywa spotka się z moim
wsparciem. Chciałabym także zająć się wsparciem Mło-

dzieżowej Rady Miasta Legionowo – młodzi ludzie zasługują na to, aby docenić ich aktywność i maksymalnie
ją wspierać. Pokazać im, że warto. Jestem otwarta na
Państwa inicjatywy, na pomoc w rozwiązywaniu problemów. Zapraszam na dyżury, podczas których z wielką
przyjemnością Państwa wysłucham.

PAWEŁ GŁAŻEWSKI

29 lat, żonaty, ojciec 6-letniego
Krystianka i 1,5-rocznego Kacperka; urzędnik państwowy, absolwent
Wyższej Szkoły Cła i Logistyki; radny Młodzieżowej Rady Miasta w kadencji 2004-2006; radny Rady Miasta
w
kadencji 2010-2014, 2014-2018; w latach
2010-2017 członek Zarządu Rady Osiedla Piaski. W Radzie
Miasta pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, zasiadał również w Komisjach Oświaty
Kultury i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej.
Sześć największych moich osiągnięć z działalności
samorządowej: remont peronu kolejowego stacji Legionowo-Piaski, budowa przedszkola, przychodni i klubu osiedlowego w budynku wielorodzinnym na osiedlu Piaski, zabieganie o zlokalizowanie budowy Aquaparku przy Szkole
Podstawowej na osiedlu Piaski, organizacja imprez plenerowych na osiedlu Piaski, wybudowanie nowoczesnego
oświetlenia na osiedlu przy ulicy Piaskowej, wybudowanie
placu zabaw na osiedlu przy ulicy Piaskowej.
Jako radny przyszłej kadencji zabiegał będę o: wspieranie inicjatywy budowy Żłobka Miejskiego w tej części
Legionowa, wybudowanie placu zabaw na osiedlu wojskowym, wybudowanie siłowni plenerowej na osiedlu
wojskowym, wybudowanie wielofunkcyjnego boiska na
osiedlu przy ulicy Piaskowej, zabezpieczenie środków
finansowych na Wigilię dla dzieci z najbiedniejszych
rodzin, remont ulicy Piaskowej wraz z wybudowaniem
bezpiecznych przejść dla pieszych, wybudowanie placu zabaw przystosowanego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, dalsza integracja Mieszkańców poprzez organizowanie imprez plenerowych.

MIROSŁAW GRABOWSKI

57 lat, żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe, emerytowany
żołnierz zawodowy.
Od 27 lat jestem mieszkańcem
Osiedla Piaski. Od grudnia 2017 roku
byłem radnym Rady Miasta Legionowo kadencji 2014-2018. Jestem Członkiem Zarządu Legionowskiego Stowarzyszenia Promocji Samorządności Nasze Miasto Nasze Sprawy. Działam
w Społecznej Radzie Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla
Piaski, w której pełnię funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady. Jako wieloletni mieszkaniec Legionowa od
dawna angażuję się w działalność społeczną. Przez długi czas aktywnie uczestniczyłem w życiu legionowskich
szkół, będąc przewodniczącym Rady Rodziców Zespołu
Szkół na Piaskach i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Konopnickiej. Nigdy nie należałem do żadnej partii politycznej a swoją aktywność społeczną opieram na działalności w lokalnych stowarzyszeniach i organizacjach
jak Rady Rodziców czy Rada Osiedla.
Jako radny zamierzam zabiegać o poprawę jakości
powietrza, rozwój i efektywne wykorzystanie istniejącej
bazy sportowej, budowę przepraw przez tory czy miejsc
parkingowych. Będę otwarty na potrzeby osób starszych,
a także rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Mam nadzieję, że dzięki współpracy z radnymi, władzami miasta i mieszkańcami, będziemy dalej zmieniać
Legionowo w miejsce przyjazne mieszkańcom.

ANDRZEJ STANISŁAW
KALINOWSKI

41 lat, żonaty, trójka dzieci. Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i
Infrastruktury COS Warszawa. Własna działalność gospodarcza. Wykształcenie: wyższe (mgr. inż. Budownictwa – SGGW). Studia podyplomowe
– Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi (SGH). Absolwent
Szkoły Podstawowej nr 3 w Legionowie oraz TGW w Dębem. Od 35 lat mieszkaniec Legionowa, od 4 lat Radny
Miasta Legionowo.
Od lat jestem zaangażowany w pomoc innym.
Za swoją bezinteresowną pomoc zostałem wyróżniony
nagrodą „Ubi Caritas”, jako Darczyńca Roku 2011. Tutaj
poznałem swoją Żonę, tutaj wychowujemy Nasze dzieci, tutaj pochowani są moi Rodzice. Jesteśmy Rodzina Wierzącą i Bardzo bliskie są nam ideały Katolickie.
W życiu prywatnym jak i w interesach najważniejsze
dla mnie są: uczciwość, prawdomówność, szczerość, szacunek do ludzi, zaufanie.
W nadchodzącej kadencji, jako Radny Miasta Legionowo zamierzam, w miarę możliwości, realizować nasze
postulaty wyborcze: szpital w Legionowie; tańsze opłaty
za wodę i kanalizację; pierwsza strefa biletowa i poprawa komunikacji lokalnej; wprowadzenie ogólnomiejskiej
wypożyczalni rowerowej; trasa MTB i FunPark dla najmłodszych; karta Seniora; rozwiązanie dla SMOG-u; powstrzymanie dogęszczenia miasta; rozwój infrastruktury
sportowej.

BOGDAN KIEŁBASIŃSKI

lat 50, żonaty, dwoje dzieci, magister nauk politycznych, własna
firma, prezes Legionowskiego Stowarzyszenia Promocji Samorządności NASZE MIASTO NASZE SPRAWY,
radny Rady Miasta w latach 20062010, 2010-2014.
Nadal będę zabiegał o zrównoważony rozwój miasta i transparentność funkcjonowania legionowskiego
samorządu. Dlatego w obecnej kadencji Rady Miasta,
będę koncentrował się na realizacji tych postulatów
z mojego programu wyborczego, które przede wszystkim dotyczą komfortu życia mieszkańców, czystości powietrza, rozwoju terenów zielonych, dalszej rozbudowy
infrastruktury miejskiej, inwestycji w edukację i wprowadzeniu budżetu obywatelskiego.
Oczekuję, że nowy skład Rady Miasta będzie szansą
na zmianę i stanie się ona rzeczywistym reprezentantem
mieszkańców oraz odzyska swoją funkcję kontrolną nad
władzą wykonawczą

ZDZISŁAW KORYŚ
- wiceprzewodniczący
Rady Miasta

71 lat. Jestem polonistą, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, od kilku lat jestem emerytem.
Byłem dziennikarzem prasy społeczno-kulturalno-literackiej.
Zaangażowanie w sprawy społeczności pociągało mnie
od zawsze. Z działań w ostatnich latach godzi się wymienić inicjatywy podejmowane w Katolickim Stowarzyszeniu
„Civitas Christiana”, Stowarzyszeniu Polska Jest Najważniejsza, a na terenie Legionowa w Towarzystwie Przyjaciół
Legionowa, którego jestem członkiem Zarządu, współpracuję z „Rocznikiem Legionowskim”, jestem redaktorem
działu literackiego. Związany jestem z Akcją Katolicką
w mojej parafii.
W kadencjach: 2006-2010 i 2010-2014 byłem radnym Rady Miasta. Moje zamierzenia na rozpoczynającą

Nr 09/2018
się kadencję wynikają z przekonania, że większą wagę
należy przywiązywać do pogłębiania wspólnotowości,
życia kulturalnego, edukacji, mniej do inwestycji. Szczególnie ważne jest zachwycenie radnych i władz miasta
udoskonalaniem stylu myślenia i działania o sprawach
miasta. Celem jest stanie się Legionowa bardziej przyjaznym mieszkańcom, poprawa estetyki miasta, budowa
wspólnotowości tak, aby każdy mieszkaniec mógł czuć
się tu u siebie. Do tego trzeba dodać całą paletę spraw
bieżących.

GRZEGORZ BENEDYKT
KOWALSKI

60 lat, wykształcenie – średnie
techniczne, zawód – technolog przetwórstwa rolno-spożywczego. Miejsce
pracy – w obecnej chwili ze względu
na stan zdrowia jestem na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
Odnośnie działalności w wolontariacie, aktywności
społecznej na rzecz Legionowa. Od roku 2011 jestem
członkiem Prawo i Sprawiedliwość. W roku 2011 będąc
członkiem Społecznej Inicjatywy Lokalnej brałem aktywny udział w zbieraniu podpisów pod referendum
w sprawie sprzedaży PEC w Legionowie. W roku 2014
ubiegałem się o mandat do rady powiatu. Jestem członkiem Stowarzyszenia Mieszkam Obok, które propaguje
idee samorządności. W cyklicznych wydaniach Mieszkam Obok poruszamy sprawy dotyczące mieszkańców
Legionowa.
Zdecydowałem się kandydować do Rady Miasta w wyborach samorządowych w 2018, bo chcę by Legionowo
rozwijało się dla mieszkańców, a nie dla deweloperów.
Będąc w Radzie Miasta Legionowo chciałbym zająć się
następującymi zagadnieniami: problemy ludzi starszych
i wykluczonych społecznie, rozwojem budownictwa społecznego,sprawami młodych.

MAŁGORZATA LUZAK

62 lata, jestem mgr polonistyki
(Uniwersytet Warszawski), emerytowaną nauczycielką, radną Rady
Miasta piątą kadencję. Aktywna od
pierwszego do ostatniego dnia kadencji – to moja dewiza, a energii
i chęci mam pod dostatkiem.
Moje działania: współpraca z uzdolnionymi uczniami,
organizowanie Festiwalu Młodych Talentów, integrowanie
środowiska seniorów, przeciwdziałanie izolacji społecznej
i poczuciu osamotnienia, prowadzenie zespołu seniorów
"Na Luzie", realizacja mojego projektu „Legionowo łączy
pokolenia”, pomoc potrzebującym dzieciom w ramach
działań grupy Otwarte serca. Zaraziłam swą pasją i zaangażowaniem innych i to właśnie uważam za prawdziwy
sukces. Doskonale sprawdza się stworzony (2006) i koordynowany przeze mnie „Program zapobiegania bezdomności zwierząt”, biorąc pod uwagę skuteczność działania,
jeden z najlepszych w Polsce.
Jestem inicjatorem 6 inwestycji na Osiedlu Batorego
zrealizowanych w ramach inicjatyw lokalnych, które zmieniły oblicze najstarszego legionowskiego osiedla.
Będę kontynuować rozpoczęte działania, które stały
się już legionowską tradycją, a poza tym chcę skoncentrować się na: zapobieganiu szerzenia się uzależnień zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży; integrowaniu przedstawicieli
różnych pokoleń poprzez realizację projektu „Legionowo
łączy pokolenia”; rozwinięciu form pomocy najbiedniejszym mieszkańcom naszego miasta; dalszej rozbudowie
ścieżek rowerowych; doskonaleniu „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt w naszym mieście”.

ANNA ŁANIEWSKA

39 lat. W Legionowie mieszkam od
urodzenia. Ostatnie 13 lat na osiedlu
Jagiellońska, wcześniej na osiedlu
Piaski. Moja edukacja przedszkolna i szkolna również jest związana
z Legionowem. Uczęszczałam do Przedszkola Miejskiego nr 11, Szkoły Podstawowej nr 8 oraz LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Tytuł magistra z zarządzania i marketingu obroniłam
w warszawskiej uczelni. Obecnie kontynuuję naukę na podyplomowych studiach na UW.

#pulsMiasta
Kiedyś jako dziecko i uczennica, a teraz jako mama,
znam i rozumiem trudności z jakimi stykają się rodzice
wychowujący swoje pociechy w naszym mieście. Jednocześnie znane mi są potrzeby pokolenia moich rodziców
i dziadków, którzy mieszkają w Legionowie od kilku dekad.
W przyszłości zamierzam inicjować i wspierać działania
służące dobru ogółu mieszkańców, m.in.: rewitalizacja terenów zielonych i dodatkowe miejsca parkingowe na osiedlach; poprawa bezpieczeństwa w mieście; dalsze usprawnienie komunikacji lokalnej i połączeń z Warszawą; ład
i estetyka w mieście; łatwiejszy dostęp do specjalistycznej
opieki zdrowotnej; budowa lub modernizacja i rozbudowa
placów zabaw i terenów sportowo-rekreacyjnych; wzbogacenie bezpłatnej oferty spędzania wolnego czasu dla legionowskich dzieci i młodzieży oraz seniorów; poszerzenie
oferty bezpłatnych programów zdrowotnych.

MIROSŁAW PACHULSKI
- wiceprzewodniczący
Rady Miasta

lat 46, wykształcenie wyższe,
historyk filozofii. Radny Rady Miasta Legionowo od czterech kadencji.
Był Przewodniczącym Komisji Budżetu
oraz Komisji Rozwoju Miasta, a także Wiceprzewodniczącym Rady Miasta.
Jestem dumny, że przez ostatnie 16 lat udało mu
się, wspólnie z mieszkańcami Legionowa, z ludźmi,
z którymi współpracował na co dzień – radnymi, prezydentami, urzędnikami, działaczami społecznymi doprowadzić do tego, że Legionowo jest dziś miastem dumnym, nowoczesnym i bezpiecznym, obiektem zazdrości
innych miejscowości.
Za najważniejsze uznaję dalszy, równomierny rozwój Legionowa, kontynuację wymiany pieców i zwiększanie terenów zielonych, rozwój infrastruktury, w tym
przeprawy przez tory. Ważne, byśmy pamiętali zarówno
o seniorach, jak i młodzieży, przygotowując dla nich
oferty edukacyjne, kulturalne, sportowe czy zdrowotne.
I nadal budowali tożsamość Legionowa, wspólnotę naszych mieszkańców, kultywowali lokalne tradycje oraz
wspierali przedsiębiorczość. Z konkretnych zamierzeń
inwestycyjnych wymienię budowę sali sportowej przy
ZSP Nr 2, zadaszone lodowisko przy arenie czy rewitalizację targowiska miejskiego.

ARTUR PAWŁOWSKI

Urodziłem się w Legionowie i tu
od 39 lat mieszkam. Za chwilę minie
15 lat odkąd ślubowałem „miłość,
wierność i uczciwość małżeńską„
mojej małżonce Karolinie. Dzięki
nam na świecie pojawili się Wojtek,
Staś i Klara. Pracuję w świetnym zespole,
w agencji reklamowej, która swoją nazwę zawdzięcza
wynalazcy druku. Z wykształcenia jestem poligrafem,
a studia ukończyłem na kierunku kultura medialna. Cenię szczerość, skromność i otwartość. Nie wyobrażam sobie
świata bez Boga. Chrześcijaństwo zaś wie, że Bóg jest Prawdą.
Od dziesięciu lat wraz z Panem Sławomirem Rynkiem podejmowaliśmy wiele działań dla przywrócenia
Walnemu Zgromadzeniu SMLW roli najwyższego organu
spółdzielczej władzy. Ostrzegaliśmy już przeszło dekadę
temu o grożącym miastu dogęszczaniu, zwłaszcza osiedla
Jagiellońska. Chciałbym, aby w Radzie Miasta usłyszano
wreszcie głos członków SMLW Legionowo, którzy stanowią
połowę obywateli Legionowa, zajmując jedynie 8% jego
powierzchni.
Obecny rząd sprzyja budowie szpitala powiatowego
oraz licznym inwestycjom w infrastrukturę np. ukończenie przebudowy drogi krajowej nr 61, z kolei program
ekodopłat może poprawić jakość powietrza w mieście. Zależy mi na zmianie proporcji finansowania klubów sportowych w Legionowie. W tej chwili z kwoty blisko 3 mln zł
aż 2,2 mln zł trafia do jedynie 3 klubów na kilkadziesiąt
działających w mieście. Równie ważne jest dalsze inwestowanie w oświatę, również poprzez podnoszenie wynagrodzenia nauczycieli, które nie tylko w Legionowie są
stanowczo za niskie. Miasto powinno jednak szczególnie
zadbać o rodziny wielodzietne 3+, chociażby poprzez duże
bonifikaty na wywóz śmieci czy preferencyjne stawki
opłat za wodę oraz ogrzewanie.
Zależy mi, aby Prezydent oraz Radni rozumieli potrzebę współpracy dla dobra obywateli Legionowa.

legionowo.pl

ANDRZEJ PIĘTKA

Od 35 lat prowadzę działalność
gospodarczą w Legionowie – właściciel sklepów z zabawkami Bajka
i Kleks oraz współwłaściciel Domu
Handlowego MAXIM. Jako wieloletni radny Legionowa biorę aktywny
udział w rozwoju naszego miasta, m.in.:
Przewodniczyłem Komisji Kultury Oświaty i Sportu, Zespołowi ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych, w ramach
których na legionowskich osiedlach powstało wiele placów zabaw, siłowni plenerowych, boisk oraz Zespołowi
ds. Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Legionowa. Byłem
Członkiem Komisji Statutowej
Pomysłodawcą i inicjatorem specjalistycznego programu zdrowotnego, obejmującego bezpłatną opieką geriatryczną 450 legionowskich seniorów.

KATARZYNA
SKIERKOWSKA-PACOCHA

W Legionowie mieszkam od urodzenia, jestem mężatką od 25 lat,
mam dwoje dzieci. Jestem absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, skończyłam
studia podyplomowe na Wyższej Szkole
Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych na kierunku „Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia”. Pracuję w Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie na stanowisku kierownika Sekcji Epidemiologii.
Obecnie działam w „Stowarzyszeniu Polska Jest
Najważniejsza”, którego prezesem jest prof. Jan Żaryn
oraz w „Stowarzyszeniu Mieszkam Obok”. Swoją wiedzą,
zaangażowaniem i doświadczeniem chciałabym służyć przede wszystkim w sprawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.
Będę zabiegała o zwiększenie nakładów finansowych na
promocję i ochronę zdrowia oraz na szeroko rozumianą
kulturę i sport.
Za jeden z priorytetów uważam zastopowanie dalszego dogęszczania Legionowa oraz zwiększenie ilości terenów zielonych między innymi poprzez tworzenie różnego
rodzaju parków, zakrzewianie i zadrzewianie miasta.
Będę wspierała wszelkie inicjatywy, które sprawią,
że funkcjonujące urzędy będą przyjazne dla mieszkańców powiatu legionowskiego, będę popierać projekty,
które będą służyć zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej, poszerzeniu rynku pracy w Legionowie. Deklaruję
wolę współpracy z każdym, komu zależy na poprawie
jakości życia w naszym mieście.

MARCIN SMOGORZEWSKI

lat 41. Od urodzenia mieszka w
Legionowie. Tu ukończył przedszkole i szkołę podstawową nr 2. Dalszą
edukację kontynuował w Warszawie.
Szczęśliwy mąż i ojciec dwóch córek.
Od lat aktywnie działający jako Radny
Rady Miasta. Dzięki jego wnioskom wiele dróg na III Parceli zostało utwardzonych oraz została
zrobiona kanalizacja w tej części miasta. Ogromny nacisk
kładzie na bezpieczeństwo i rozwój najmłodszych mieszkańców Legionowa. Dzięki stałej współpracy z Radą Rodziców w ZSP została zmodernizowana bieżnia na terenie
szkoły, powstał parking rowerowy oraz bezpieczne przejście przy szkole. To tylko nieliczne inwestycje zrealizowane dzięki znajomości potrzeb mieszkańców.

MARIUSZ TADEUSZ SUWIŃSKI

lat 47, wykształcenie wyższe mgr
z przygotowaniem pedagogicznym,
27 lat stażu pracy w zawodzie nauczyciela, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy; nauczane przedmioty: muzyka i zajęcia
artystyczne; miejsce pracy: Powiatowy
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legionowie.
Dotychczasowe działania: wieloletni udział w popularyzowaniu idei wolontariatu młodzieżowego w Legionowie, szczególnie poprzez udział w WOŚP-ie . Od 4 lat
szef sztabu WOŚP w PZSO w Legionowie, byłem jedną

Nr 09/2018
z osób która tworzyła Młodzieżową Radę Miasta Legionowo. Radnym Rady Miasta jestem po raz pierwszy.
Zamierzenia dotyczące pracy w RM Legionowo: dbałość o rozwój oferty edukacyjnej i bazy szkół; rozwój
samorządności młodzieżowej; popularyzowanie idei wolontariatu; rozwój sportu młodzieżowego; aktywizacja
artystycznie uzdolnionej młodzieży szkół legionowskich.

TADEUSZ SZULC

Od urodzenia mieszkaniec Legionowa. Działacz sportowy i społeczny.
Piłkarz Legionovii, a następnie po
zakończeniu kariery jej czynny działacz w kolejnych Zarządach Klubu do
roku 2010, w którym został odznaczony Srebrną Odznaką Honorową Polskiego
Związku Piłki Nożnej. Obecny Radny Miasta Legionowo
i jest to jego jedenasta kadencja. W roku 2008 odznaczony statuetką Zasłużony Dla Miasta Legionowo.
Autor dwóch książek: „80 lat Legionovii” 2010 rok oraz
„Legionowo Przystanek” 2014 rok.

SŁAWOMIR TRACZYK

lat 39, żonaty, dwójka dzieci,
wykształcenie średnie. Od urodzenia związany z Legionowem. Właściciel rodzinnej firmy Pisuje dla
Mieszkam Obok, współpracownik
Instytut Patrium.
W Radzie Miasta zamierzam pracować jak najlepiej potrafię reprezentując interes mieszkańców okręgu z którego zostałem wybrany. Poprę
każdą inicjatywę, która zwiększy komfort życia na
Przystanku, Trzeciej Parceli i os. Młodych.

PIOTR JACEK ZADROŻNY zrezygnował z mandatu
radnego. Na jego miejsce komisarz wyborczy powoła innego radnego.
AGATA IWONA ZAKLIKA

40 lat. Radna Miasta Legionowo nieprzerwanie od 2002 roku.
W kadencji 2014-2018 Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Legionowo, Przewodnicząca Komisji Statutowej i Przewodnicząca zespołu
ds. zmiany Statutu Młodzieżowej Rady
Miasta Legionowo. Wieloletni członek Komisji Rozwoju
Miasta, Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych i Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Zrównoważony rozwój Legionowa oraz zwiększenie partycypacji mieszkańców w podejmowaniu kluczowych dla miasta decyzji, są dla mnie priorytetem
na najbliższą kadencję. Dlatego będę popierać wyłącznie dobre decyzje, dzięki którym Legionowo będzie
miastem przyjaznym, bezpiecznym i funkcjonalnym
dla jego mieszkańców.

DARIUSZ PETRYKA

Radny Rady Miasta Legionowo
kadencji 2018-2023.

- Nie przesłał informacji na swój
temat.
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Zaangażują
mieszkańców

Już w 2019 roku w Legionowie powstanie budżet obywatelski. Będzie
on uzupełnieniem funkcjonującej od lat Inicjatywy Lokalnej.
Od 2011 roku w Legionowie
funkcjonuje Inicjatywa lokalna,
czyli program, w którym to mieszkańcy lub organizacje pozarządowe zgłaszają wnioski o realizację
inwestycji, w której biorą czynny
udział, także finansowy. Najważniejsze w inicjatywie lokalnej jest
to, że angażuje ona w realizację
danego przedsięwzięcia zarówno
mieszkańców, jak i Gminę. W 2019
roku na inicjatywę zarezerwowanych będzie 500 tys zł.
Taka sama kwota zostanie zarezerwowana na budżet obywatelski.
– Zależy nam na większej
integracji, zaangażowaniu mieszkańców w życie miasta. Właśnie

czę na to, że mieszkańcy chętnie
zaangażują się i wskażą nam projekty lub inwestycje, które możemy zrealizować na rzecz lokalnej
społeczności – mówi prezydent
Roman Smogorzewski.

aby jeszcze bardziej ich zaangażować wprowadzamy w 2019 roku
w Legionowie budżet obywatelski,
oprócz funkcjonującej już w Legionowie inicjatywy lokalnej. Li-

Budżet obywatelski, zwany
też partycypacyjnym, to sposób
podejmowania decyzji o przeznaczeniu części budżetu danego
miasta poprzez jego mieszkańców.
Mieszkańcy wskazują potrzebne
projekty, a potem w drodze głosowania wybierają te, które będą
realizowane.
red.

Windy w CK Legionowo
INTERWENCJE

Przejście podziemne wraz
z 4 szt. platform pionowych zainstalowanych na stacji PKP Legionowo (linia kolejowa nr 009
Warszawa – Gdańsk, w km 25,090)
jest własnością PKP. Urząd Miasta
Legionowo przejął obiekt w administrowanie w zakresie utrzymania czystości przejścia i bieżących konserwacji platform.
Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane z datą 30 sierpnia
2016 r. jednakże faktycznie przejęcie tych obowiązków nastąpiło
po zakończeniu bieżących umów
podpisanych przez PKP, tj 1 stycznia 2017 r. Ważna informacja dla
mieszkańców jest taka, że inwestycje, remonty i przeglądy techniczne (UDT) leżą po stronie właściciela czyli PKP.

DŹWIGI NIE WINDY

Podczas gruntownej modernizacji linii kolejowej nr 009 Warszawa – Gdańsk, PKP wybudowało
przejście podziemne z czterema
platformami pionowymi do peronów, a nie dźwigami (potocznie
zwanymi windami). Platforma jest
urządzeniem technicznym przystosowanym głównie do transportu osób niepełnosprawnych
i ewentualnie matek z wózkami
dziecięcymi. Parametry techniczne
i komfort użytkowania są znacznie
niższe, jak dźwigów (wind):
•
udźwig tylko do 250 kg,
•
brak ścian (platforma posiada tylko podłogę i sufit),
•
mniejsza ilość zabezpieczeń,
•
prędkość 0,2 m/sek (windy

•

od 0,7 do 1 m/sek),
konieczność trzymania przez
cały czas wciśniętego przycisku sterującego.

WANDALE
I CZEKANIE NA CZĘŚCI

Awarie spowodowane niewłaściwym serwisem praktycznie nie
mają miejsca, ale aż czterokrotnie miały miejsce poważne dewastacje. Łącznie straty z tytułu
zniszczeń urządzeń dźwigowych
wyniosły 4 596 zł. Konieczność
zakupu części zamiennych za
granicą (Włochy) czy dochodzenie Policji powodują nawet kilku
miesięczne wyłączenie z użytku
platformy.

WCISKAJĄ STOP

Niezasadne użycie przycisku
stop jest główną przyczyną unieruchomienia urządzenia, pomimo udostępnionych na drzwiach
platformy informacji i instrukcji.
Każdego miesiąca odnotowano
średnio ok. 10 przypadków nieuzasadnionego użycia przycisku stop
podczas opuszczania urządzenia.

Od dnia przejęcia przez UM
Legionowo utrzymania platform
odnotowano 5 przypadków zatrzaśnięcia się w środku ludzi:
•
1 przypadek o godz. 1.00 w
nocy został uwolniony bezdomny, który urządził sobie
tam noclegownię,
•
1 przypadek uwolnienia 5
osób wraz z bagażami (udźwig
platformy to 250 kg),
•
3 przypadki uwolnienia się
przez samych pasażerów na
skutek instruktażu serwisanta przez telefon.

UKRADLI KARTĘ GSM

W czerwcu i lipcu b.r. PKP
przeprowadzała badania Urzędu
Dozoru Technicznego platform.
W trakcie badań technicznych
okazało się, że w jednym urządzeniu zepsuty jest moduł, a w
drugim brak jest (prawdopodobnie kradzież) karty GSM (brak
karty uniemożliwia połączenie
się z serwisantem). Te przypadki
spowodowały kolejne wyłączenia z użytku platform.

GDZIE DZWONIĆ PO POMOC?

Firma prowadząca serwis
techniczny udostępnia numer telefonu alarmowego: 602 315 266,
który posiadają 2 osoby (jeżeli
jeden nie może interweniować,
drugi serwisant przejmuje temat).
Numery te, wraz z instrukcją obsługi są umieszczone na drzwiach
windy oraz w kabinach.
Krzysztof Włochiński

#pulsMiasta
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